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CZEKAJĄC NA WAKACJE…
Upragnione przez wszystkich wakacje zbliżają się wielkimi krokami… A co za tym idzie? Całe dwa miesiące bez szkoły, czyli najlepsza okazja na
wykorzystanie czasu wyłącznie na zabawę i odpoczynek. Pamiętajcie, aby te wakacje były wyjątkowe, bo gwarantuje Wam, że będziecie je wspominać przez cały kolejny rok! Wykorzystajcie
ten czas w 100% i nie zmarnujcie ani jednego dnia! Na koniec chcielibyśmy złożyć życzenia naszej całej społeczności szkolnej, a zwłaszcza absolwentom, których nie spotkamy już więcej na
szkolnych korytarzach.
Życzymy wszystkim udanych wakacji, słonecznej pogody, zregenerowania sił na nowe wyzwania w przyszłym roku szkolnym, zdrowia i wszystkiego co najlepsze!
Julia

Julian Przyboś

Lipiec
Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie,
drży powietrze po ich śmigłym zaniku.
Wakacje, panie profesorze! Pora
trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę
oraz
czasowniki przez dni lata odmieniać!
Wóz przetoczył się z nagła – i w łozinie zzieleniał.
Tylko pustki rozpryśniętej w słońcu – udar.
Skacząc z bryczki, zaoczę:
Bosonogi gęsiarek biegł, zaczerpnął ze źródła,
znikł, jak gdyby on wybiegał
potoczek.
Okolicę, serce wyniosłe, przeszywa na przestrzał
strumień!
Lecz z półnagich pagórków – wahającą się odpowiedź –
inne wzgórze – dalszą górę kołysze.
Jak ten skryty poryw widoku i ciszę zatuloną w szumie
szeptanymi pytaniami – wydać?
Jakże w cieniu, pod lipą – przysłowieć?
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WYWIAD Z NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
PANIĄ DOMINIKĄ ZIĘBĄ
CO SKŁONIŁO PANIĄ ABY ZOSTAĆ NAUCZYCIE- wolne chwile staramy się spędzać zwiedzając
LEM?
ciekawe zakątki Polski i Europy. A na co dzień
Od zawsze wiedziałam, że chcę pracować z
lubię czytać i chodzić do kina.
ludźmi, ale niekoniecznie wykonywać pracę
JAKIE SĄ PANI NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA/
biurową. Gdy dojrzałam do decyzji o wyborze
SUKCESY?
ścieżki życiowej, zawód nauczyciela wydał mi
się interesujący. A ponieważ języki obce od
Sądzę, że moim największym osiągnięciem
zawsze były moją pasją, zdecydowałam się na
jest szczęśliwa rodzina i możliwość wykonynauczanie języka angielskiego.
wania pracy zawodowej, którą lubię i w której czuję się spełniona.
CZY LUBI PANI SWÓJ ZAWÓD?
CZY MA PANI SWÓJ AUTORYTET? JEŚLI TAK,
Bardzo lubię pracę nauczyciela i uważam, że
KTO
NIM JEST?
nie można wykonywać tego zawodu bez pasji i
zaangażowania.
Moim autorytetem są rodzice, którzy włożyli
wiele sił i ciężkiej pracy w wychowanie mnie
KTO LUB CO SKŁONIŁO PANIĄ, ABY UCZYĆ SIĘ
i rodzeństwa i na każdym kroku starali się
JĘZYKA ANGIELSKIEGO?
wpoić nam zasady i wartości moralne.
Języki obce interesowały mnie od zawsze, a
angielski był pierwszym językiem, którego się
CZY MA PANI ULUBIONY FILM LUB KSIĄŻKĘ?
uczyłam. W szkole średniej poświęciłam się naBardzo lubię czytać, lecz ciężko byłoby mi
uce języka francuskiego, ale angielski pozostał
wybrać jedną ulubioną pozycję. Podobnie
numerem jeden, dlatego wybór kierunku stujest z filmami- oglądam ich dużo, do niektódiów był dla mnie oczywisty.
rych regularnie wracam, ale trudno byłoby
dokonać konkretnego wyboru.
NAUKA JĘZYKA OBCEGO NIE JEST PROSTA. CZY
MOGŁABY PANI ZDRADZIĆ NAJLEPSZĄ METODĘ
UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW?
Ważne jest to, żeby nie uczyć się języka na siłę.
Należy znaleźć swój indywidualny sposób nauki, który łączy wszystkie sprawności językowe.
Pamiętam, że w początkowej fazie nauki bardzo pomagała mi muzyka anglojęzyczna, dzięki której utrwalałam słownictwo, choć gramatykę już niekoniecznie. Zawsze starałam się wykorzystywać praktyczne okazje do wykorzystywania zdobytej wiedzy, takie jak wyjazdy zagraniczne czy możliwość rozmów z obcokrajowcami. Jednak należy pamiętać, że nauka
języka to też żmudne ćwiczenia, które dopiero
po dłuższym czasie przynoszą oczekiwane reDziękujemy za udzielenie nam wywiadu i życzyzultaty.

my udanych wakacji !

JAK SPĘDZA PANI WOLNY CZAS?
Wolny czas zazwyczaj spędzam z rodziną. Jesteśmy aktywni i uwielbiamy podróżować, więc
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LENIWIE DLA ZMĘCZONYCH NAUKĄ
do powrotu i wróciliśmy do pensjonatu, gdzie
resztę wieczoru spędziliśmy na plaży. Pogoda
nam dopisywała, dlatego długo spacerowaliśmy brzegiem morza.

9 maja 2016 roku z klasami 3a i 3d byliśmy na trzydniowej wycieczce w Kątach Rybackich. Do upragnionego celu, wyjechaliśmy o godzinie 7.00 rano. W czasie drogi niektórzy uczniowie sprawili sobie drzemkę, jednak znaleźli się tacy, którzy mieli siłę na rozmowy. Przejazd upłynął nam w miłej atmosferze. Mimo mile spędzonego czasu w autokarze, to podróż była męcząca, trwała aż 9
godzin. Na miejscu byliśmy o godzinie 16. 00.
Po rozpakowaniu swoich bagaży i wniesieniu
ich do przydzielonych pokoi w pensjonacie
"Pod Wydmą" udaliśmy się na plażę, podziwiać piękny zachód słońca.

Trzeciego dnia aura nam nie sprzyjała.
Z samego rana
padał
deszcz,
ale
kiedy przestał,
udaliśmy
się
ostatni raz nad
morze. Spacerowaliśmy po
plaży, rozmawiając, śmiejąc się i robiąc
sobie pamiątkowe zdjęcia.
Wróciliśmy do
pokojów, aby
się spakować
i wyruszyć w drogę powrotną do domu.
W Działdowie zwiedziliśmy Multimedialne Muzeum Krzyżackie, gdzie poszerzyliśmy swoją
wiedzę na temat Zakonu Krzyżackiego.
Szczęśliwie wróciliśmy do domu około godziny 21. 00. Wycieczka się udała i bardzo mi
się podobała. Szkoda, że to ostatnia.

Drugiego dnia zaraz po zjedzonym śniadaniu, pojechaliśmy do Gdyni. Mogliśmy tam
zwiedzić statek – muzeum "Dar Pomorza"
i kupić pamiątki w pobliskich sklepikach. Po
kilku godzinach spędzonych w Gdyni wybraliśmy się do Sopotu, aby podziwiać nasz polski Bałtyk i spacerować po długim molo.
Następnie
odwiedziliśmy
Gdańsk.
W Gdańsku mieliśmy o wiele więcej czasu niż
w Sopocie. Mogliśmy podziwiać ulicę Długą,
a na niej architekturę renesansową i wsłuchiwać się w opowieści przewodnika o bogatych gdańskich mieszczanach i przykuć
wzrok na fontannę Neptuna. Każdy miał godzinę, by napatrzeć się na piękno Starówki
Gdańska. Około godziny 17.00 zebraliśmy się

Marysia Wielądek
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Z WIZYTĄ W ŁODZI
W piątek 20
maja 2016
nasza
klasa 1c oraz klasa 1
b udała się na wycieczkę do Łodzi.
Jedną z pierwszych
atrakcji była możliwość
zwiedzenia
Muzeum Kinematografii, w którym poznaliśmy historię polskiego
kina. Muzeum Kinematografii to miejsce gromadzące: filmy, plakaty, elementy scenografii, urządzenia techniczne oraz inne pamiątki związane z filmem.

dobną do Starówki innych miast. Tętni ona
życiem, znajduje się na niej mnóstwo restauracji, sklepów, klubów, a także pomników
np. Juliana Tuwima, Stefana Jaracza i innych artystów związanych z tym miastem.
Znajdują się tam także liczne ławki na których można na chwilę przysiąść i popatrzeć
na to wszystko ze spokojem. Spacer po tej
ulicy sprawił mi ogromną przyjemność.
Na koniec zwiedzania poszliśmy wszyscy na obiad, a po posiłku mogliśmy się
udać na chwilę do centrum handlowego,
gdzie mieliśmy trochę wolnego czasu dla
siebie. I tak zakończyliśmy naszą wędrówkę
po Łodzi.

Mieliśmy okazję to wszystko zobaczyć
choć
najbardziej
mi
się
podobał
„greenbox”. Jest to technika obróbki obrazu, polegająca na wykorzystaniu zielonego
koloru tła do realizacji dowolnego innego
obrazu w miejsce zielonego obrazu. Coraz
częściej w telewizji możemy oglądać takie
montaże. Na co dzień w ten sposób przygotowywana jest pogoda w TV.

Wieczorem dojechaliśmy do domu
zmęczeni ,ale zadowoleni. Mam nadzieję, że
jeszcze kiedyś uda mi się zwiedzić inne miejsca w Łodzi. Z całą pewnością jest to nowoczesne i urokliwe miasto.

HUBERT KOSSAKOWSKI IC

Po zwiedzaniu tego obiektu, przenieśliśmy się do Muzeum Poznańskiego. Pałac
wraz z ogrodem mieści się w północnej części miasta, jest siedzibą Muzeum Miasta Łodzi.
Pałac Poznańskiego jest największą
rezydencją fabrykancką w Polsce. W jej architekturze można znaleźć elementy różnych stylów. Nie mieliśmy okazji zwiedzić całego pałacu, ponieważ tego dnia był on
nieczynny. Dzięki uprzejmości strażnika
ochrony, mogliśmy wejść tylko na chwilę i
zobaczyć go od środka.
Na koniec wycieczki zostało nam
przejść się ulicą Piotrkowską, która jest najdłuższą ulicą handlową w Europie i liczy ponad 4 km długości. Ulica ta pełni rolę po-
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PROJEKT — NASZA SZKOŁA
Jako jedna z uczennic naszego gimnazjum, biorę udział w projekcie stypendialnym finansowanym ze środków Unii Europejskiej. A więc na czym on polega? Otóż
wybrałam kierunek informatyczny, a projekt
opiera się na programie Auto Pano oraz
moim czasie spędzonym przed komputerem
i aparatem. Celem projektu jest wykonanie
wirtualnego spaceru po naszej szkole. Zapewne znacie Google Street View, właśnie
na tym bazował mój pomysł.
Pierwsze etapy projektu były dość
łatwe – odnalezienie odpowiedniego programu i skomponowanie nowego urządzenia na którym on zadziała. Ale im dalej tym
trudniej. Aby przy drugim etapie było mi łatwiej chodzę na comiesięczne zajęcia
z fotografii, które są organizowane na terenie Sulejówka. Na nich praktykujemy przez
3-4 h jak odpowiednio wykorzystać aparat,
kadry robiąc kilkadziesiąt fotografii zabytkom naszego miasta.
Podczas trzeciej fazy spędzę kilka
długich godzin na robieniu zdjęć naszej
szkole. Każdy korytarz i sale będą sfotografowane kilkakrotnie. Na zrobienie jednej
panoramy potrzebne będzie co najmniej 810 zdjęć, a każda będzie wykonywana co
0,5 m. Także kilka weekendów mam z głowy. Ale nie można myśleć że to takie łatwe.
Dochodzi również oświetlenie, ustawienia
sprzętu, pogoda. Wszystko musi być idealnie skorygowane, aby na ostatecznym projekcie nie wystąpiło wiele błędów. Największym z nich jest błąd paralaksy, to oznacza
że zdjęcia składowe nie dają się na siebie
poprawnie nakładać, co skutkuje złym sklejeniem i przesunięciami. W tym może dopo-

móc naprawdę dobry grafik lub statyw panoramiczny.
Gdy uporam się już z fotografiami pozostaje mi czwarta ostateczna faza – montaż. Mam w tym temacie drobne ułatwienie
używając jednego z najlepszych programów, ale nawet on nie wykona za mnie
wszystkiego. Tą fazę dzielę na dwa rozdziały
– sklejanie pojedynczych panoram i tworzenie ścieżki. Otóż jedna panorama to nie
wszystko, aby utworzyć drogę potrzebne
będzie ich naprawdę mnóstwo, a im więcej
tym płynniejsze przejścia. I tu znowu minie
kolejne kilka pięknych dni na dopieszczaniu
każdego detalu. Ale czego się nie robi dla
końcowego efektu.
Wykonany projekt będzie prezentowany w naszej szkole oraz na stronie internetowej www.gim2sulejowek.pl, gdzie będziecie mogli odbyć spokojny spacer po korytarzach i salach.
Wszystkich serdecznie zapraszam!

Natalia Laskowska II c
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ARTYKUŁ W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO—
‘WYKORZYSTANIE MULTIMEDIÓW DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO’
WERSJA POLSKA:
Stosowanie multimediów jest obecnie bardzo
popularne zarówno wśród osób dorosłych jak i dzieci. Pierwsze materiały wykorzystujące komputery do
nauki języków pojawiły się w latach osiemdziesiątych. Były to zazwyczaj proste ćwiczenia wymagające połączenia fragmentów zdań lub wpisania odpowiedniej formy z użyciem programu komputerowego.
Z czasem ćwiczenia te zostały poszerzone o
te stosowane w Internecie. Obecnie nauczyciele i
uczniowie mają dostęp do bardzo dużej ilości zróżnicowanych materiałów. Wykorzystywanie multimediów w nauczaniu języków obcych jest korzystnym
sposobem nauczania. Współczesne programy multimedialne działają na kilka zmysłów przekazując wiedzę w postaci tekstu, dźwięku, grafiki i obrazów dzięki
czemu ułatwiają naukę języka obcego. Internet jest
obecnie powszechny i ogólnie dostępny. Służy on do
udostępniania i pozyskiwania danych ludziom na całym świecie.
Praca z Internetem cechuje się dużą efektywnością, szybkością dostępu oraz aktualnością pozyskiwanych dokumentów. Oglądanie filmów po angielsku to jeden z najlepszych sposobów na obcowanie z językiem obcym w jego naturalnej postaci. Filmy
są niezwykle cennym źródłem wiedzy o języku między innymi właśnie dlatego, że pomagają nam zrozumieć również kontekst kulturowy języka. Natomiast
kolejna zaleta to książki elektroniczne- są tańsze od
wersji drukowanych i zajmują mało miejsca. Możemy
mieć je zawsze ze sobą i skorzystać z nich w każdej
wolnej chwili.
W ramach realizowanego przeze mnie projektu edukacyjnego przeprowadziłam wśród grupy
uczniów ankietę dotyczącą wykorzystania multimediów w uczeniu się języków obcych. Jej wyniki nie
były dla mnie zaskoczeniem. Okazało się, że znacząca większość uczniów chętnie korzysta z materiałów
multimedialnych do nauki języka. Jako główne źródło zdobywania wiedzy uczniowie wymienili Internet,
a w szczególności oglądanie filmów w języku obcym
oraz obserwowanie stron anglojęzycznych i kanałów
na You Tube. Podkreślali też, że zajęcia szkolne z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego są dla nich
dużo ciekawsze i bardziej zachęcające do nauki.
Niestety nadal niewielu uczniów decyduje się
na wykorzystanie korpusów językowych czy kursów
językowych przeprowadzanych online- zdecydowanie przeważa liczba uczestników tradycyjnych kursów
języków obcych.
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WERSJA ANGIELSKA:
The use of multimedia is now very popular among
both adults and children. The first materials using
computers for learning languages come from the
eighties. These were usually simple exercises that
connect a sentence fragments or enter the correct
form using a computer program. Over time, these
exercises have been extended to those used on the
Internet. Currently, teachers and students have access to a very large number of different materials.
The use of multimedia is showing how to learn English
in the other way. Modern multimedia programs work
in several senses passing knowledge in the form of
text, audio, graphics and images so easy to learn
language. The Internet is now common and generally available. It is used to share and looking for information to people around the world. Working with the
Internet is characterized by high efficiency, speed of
access and actuality of getting documents. Watching films in English is one of the best ways to experience with a foreign language in its natural form. The
videos are precious source of knowledge about the
language, among other things, because they help us
to understand the cultural context of language.
Another advantage of ebooks- they are cheaper
than printed versions, and take up little space. We
can have them always and use them in every free
moment.
During realisation of my educational project I made
some research concerningthe usage of multimedia
for language studying. The resulta of the syrvey did
not surprise me. It turned out that great majority of
students are willing to use multimedia to learning foreign languages. As a main source of information the
students mentioned Internet, especially watching
films and observing English sites and You Tube channels. They also pointed out that school classes with
the usage of multimedia equipment are much more
interesting and encouraging for them.
Unfortunately, still not many students decide to use
language corpuses or online language courses- it is
much more popular to use traditional language courses.
Weronika Czostek klasa 1a
Stypendystka Mazowieckiego
programu stypendialnego dla uczniów szczególnie
uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka
w roku szkolnym 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 wykonałem projekt
stypendialny z matematyki pod tytułem: „Matematyka jako fundament ludzkości”. Projekt jest w formie prezentacji multimedialnej i obejmuje następujące zagadnienia:
 Starożytne systemy liczbowe
 Matematyka w żeglarstwie
 Architektura
 Bankowość
 Matematyka w sporcie
 Gry losowe i rachunek prawdopodobieństwa
Projekt ma na celu udowodnienie, jak wielką rolę
w dziejach człowieka odegrała i odgrywa matematyka.

Scholarship project
In the school year 2015/2016 I have a scholarship
project in mathematics under the title:
"Mathematics as the foundation of humanity". The project is in the form of a
multimedia presentation and includes
the following topics:
 Ancient numeric systems
 Math in sailing
 Architecture
 Banking
 Math in sports
 Games of chance and probability


The project aims to prove how important role in the history of man has played and plays a math.

DAWID UCHAL IIC
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W tym roku szkolnym Samorząd Województwa Mazowieckiego
przygotował projekt „Mazowiecki
program stypendialny dla uczniów
szczególnie uzdolnionych – najlepsza
inwestycja w człowieka”.

cal use of math skills in team game.
Przygotowuję prezentację multimedialną, gdyż dzięki temu uzyskam
najlepszy przekaz, jak i również album,
który będzie dostępny w bibliotece
dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Jestem uczennicą klasy 1b i jedną ze stypendystek. Przygotowuję
projekt z matematyki. Moim opiekunem jest pani Hanna Witanowska.
I’m a pupil of class 1b and one of
scholarship holder. I’m doing a project in Maths. My protector is Mrs.
Hanna Witanowska.
Zajmuję się tematem: „Matematyka
w siatkówce”.
I deal with the topic: „Maths in volleyball”.

W projekcie wypowiem się pisemnie i graficznie na temat danych
technicznych boiska, siatki, piłki. Bez
tych informacji gra w siatkówkę jest
praktycznie niemożliwa.
Zdefiniuję również opisy ruchu piłki. Zaplanuję zapotrzebowanie kalorii
siatkarza i jego dietę i porównam
wzrost i wagę zawodników danych
drużyn. Przygotuję i przedstawię statystykę na podstawie MŚ 2014, które
odbyły się w Polsce.

Matematyka to królowa nauk.
Jest obecna wszędzie, nawet w takich aspektach życia, w których najmniej byśmy się jej spodziewali. Moją
pasją jest sport, więc postanowiłam
napisać o siatkówce, w której odnalazłam matematykę.
Maths is the queen of sciences. Is present everywhere, even in these
aspects of life,were least we expect
it.

Obecnie jestem w trakcie kończenia mojej pracy.
Dzięki temu projektowi zyskałam
wiele. Jestem wdzięczna za to, że dostałam taką szansę i mogę ją wykorzystywać łącząc pasję z nauką.

WERONIKA BARTCZAK IB
Celem ogólnym mojego projektu jest
praktyczne wykorzystywanie umiejętności matematycznych w grze zespołowej.
The overall aim of my project is practi8

Trzeci dzień spędziliśmy na górskich
wędrówkach po Karkonoskim Parku Narodowym. Wjazd wyciągiem, wspinaczka na
Śnieżkę, wodospad Szklarki i zakręt śmierci
to przyprawiło nas o zawrót głowy i ból mięśni.
„Wisienką na torcie” naszej wycieczki
była wizyta we Wrocławiu i podziwianie
słynnej Panoramy Racławickiej.
Pomimo pechowego autokaru i nie
do końca sprzyjającej nam pogody uważam, że wspólnie spędzony czas pozwolił
nam lepiej się zintegrować ,a to co zobaczyliśmy zostanie w naszej pamięci na długo.
A. Szymanowska kl. II d

Rankiem 30 maja br. dwie 2 klasy
(c i d) wyjechały na wycieczkę w Karkonosze. Plan podróży na 4 dni był napięty i pełen atrakcji. Górskie wędrówki, zwiedzanie
zabytków Karpacza, Szklarskiej Poręby
i Wrocławia.
Po kilkugodzinnej podróży dojechaliśmy do Wałbrzycha, gdzie oprowadzono
nas po jednym z największych zamków
w Polsce – Książ. Wszyscy byliśmy pod
ogromnym wrażeniem tego miejsca. Gdy
mięliśmy ruszać w dalsza podróż okazało
się, że autokar „odmówił posłuszeństwa”
i nie chciał ruszyć z miejsca. Pomimo wielu
prób uruchomienia silnika przez kierowcę,
a także siły rąk uczniów i nauczycieli, którzy
postanowili spróbować pchać auto, nie
udało się wskrzesić upartej maszyny.
Został podstawiony drugi, sprawny
pojazd. Niestety musieliśmy czekać na niego kolejne godziny i ominęły nas atrakcje
przewidziane na pierwszy dzień. Cytując
przysłowie: ”nie ma tego złego co by na
dobre nie wyszło” wolny czas spędziliśmy
grając w gry, robiąc zdjęcia, czytając
i śmiejąc się z całego zdarzenia. Dzień zakończył się smaczną kolacją w hotelu Górnicza Strzecha w Szklarskiej Porębie.
Następnego dnia spotkały nas znowu przeciwności, tym razem „złośliwość pogody”. Niemal cały dzień padał deszcz, co
nie pozwoliło na wyjście w góry. Udało się
nam zwiedzić wioskę, w której kustosz pokazał nam, jak w dawniej produkowano wyroby z żelaza.
Czy ktoś wie, jak zrobić kwiatek ze
szkła? Mogliśmy się o tym przekonać odwiedzając hutę szkła.
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NASZA WYCIECZKA
W dniach od 31 maja do 2 czerwca
2016 roku odbyła się wycieczka klasowa do Szklarskiej Poręby. Brali w niej
udział uczniowie klasy II d i II c.
Odwiedziliśmy takie miejsca jak
Zamek Książ, Leśną Hutę, Karkonoski
Park Narodowy i jego liczne wodospady.
Myślę, że największą satysfakcję dało
nam wejście na szczyt Śnieżki.
Zaczęło się od wjazdu wyciągiem
krzesełkowym na górę Karkonoszy. Przez
ten czas mogliśmy oglądać piękne widoki z lotu ptaka. Gdy wszyscy już wysiedli z wyciągu ruszyliśmy w stronę szczytu
góry. Szliśmy Drogą Przyjaźni Polsko-Czeskiej. Pogoda była zmienna, gdyż
raz świeciło słońce, a raz gęsta mgła
przysłaniała nam widoczność. W końcu
doszliśmy do schroniska, gdzie mieliśmy
czas odpocząć i coś zjeść. Po 30 minutach przerwy nadszedł czas, żeby zdobyć szczyt. Kilka osób zostało z opiekunem w schronisku, natomiast pozostali
ruszyli dalej. Wybraliśmy spośród dwóch
dróg tą, która prowadziła prosto po
stromych kamieniach. Była to najszybsza opcja, aby dostać się na górę.
Wszyscy patrzyli z przerażeniem na górę, bo szczyt znajdował się o wiele wyżej
niż myśleliśmy. Po pierwszych krokach

uspokoiliśmy się i uznaliśmy, że wejście
nie jest takie trudne. Jednak okazało
się, że gdy weszliśmy na szczyt, dyszeliśmy okropnie, a niektórzy byli czerwoni
na twarzy ze zmęczenia.
Było warto, po wejściu wszystkich
na sam szczyt cieszyliśmy się pięknymi
widokami. Na górze znajdowało się obserwatorium
pogody i kaplica św.
Wawrzyńca. Zaczęliśmy robić sobie pamiątkowe zdjęcia. Niestety musieliśmy
już wracać. Schodziliśmy z powrotem już
spokojną drogą, smutni, że musimy opuścić Śnieżkę. Wróciliśmy do schroniska.
Byliśmy z siebie dumni. Osoby,
które nie podjęły się wejścia na szczyt,
żałowały tego później gdy opowiadaliśmy im wrażenia z pobytu na szczycie
w końcu to 1602 m. n. p. m. Cieszę się,
że udało mi się wejść na Śnieżkę, chociaż wcześniej troszkę się bałam. Była to
wspaniała szkolna wycieczka.

K. Wojciechowska kl .II d
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JAK ROZPOCZĘŁA SIĘ MOJA PRZYGODA
Z JEŹDZIECTWEM NATURALNYM?

W ostatnim numerze gazetki opisywałam i porównywałam jeździectwo
naturalne z jeździectwem klasycznym.
Prezentowałam zalety jeździectwa naturalnego, jego wpływ na konia i nas samych.
O jeździectwie naturalnym dowiedziałam się około rok temu. Przeglądając strony internetowe natknęłam się na
ten temat i zaczęłam się w to zagłębiać.
Kupowałam wiele książek o jeździectwie
naturalnym i chłonęłam tę wiedzę. Zaczęłam jeździć w stajni wykorzystującej
te metody i mogę uczyć się ich pod
okiem doświadczonej osoby. Pracuję z
koniem zarówno z ziemi jak i z siodła, i
widzę efekty-działanie metod naturalnych.
Koń z dnia na dzień staje się szczęśliwszym, spokojniejszym zwierzęciem,
bardziej ufnym i szanującym człowieka.
Czuje się przy nas bezpieczny, co nam
samym także zapewnia bezpieczeństwo. Zaczyna rozumieć co mamy mu
do powiedzenia, a my rozumiemy jego. Koń będzie nas uważał za godnego
pr zew od ni ka
na szego
2osobowego stada, co umożliwi bardzo
dobrą komunikację. Dojdziemy do momentu, w którym odkryjemy to, co w
Jeździectwie Naturalnym najpiękniejsze- powodowanie koniem wzrokiem,
intencją, skupieniem, energią, oddechem, a więc pomocami mentalnymi
w zamian za mechaniczne czy klasyczne jak wędzidła, wodze, wytoki, nachrapniki, baty, łydka czy dosiad. Za-

chwyca mnie to, jak po kilku naturalnych treningach konie tak bardzo mogą się zmienić. Nawet konie po przejściach, bite, zastraszane w krótkim czasie mogą odzyskać zaufanie do człowieka. Moja przygoda z jeździectwem
naturalnym rozpoczęła się niedawno,
jeszcze niewiele wiem, ale widzę jak te
metody pozytywnie oddziałują zarówno na konie, jaki i na ludzi.
Ostatnio brałam udział w szkoleniu
Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic
(JNBT). Program JNBT jest wielostopniowym, kompleksowym programem szkoleniowym jeździectwa naturalnego powstałym w Polsce we współpracy
z międzynarodowymi autorytetami jeździeckimi. Obejmuje wykłady z teorii
jeździectwa naturalnego, projekcje
multimedialne oraz praktykę z ziemi i z
siodła. Obejmuje zagadnienia z zakresu anatomii, psychologii koni, behawioryzmu, budowania zaufania, szacunku i
dominacji.
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Uczy czytania koni, ich języka, kontrolowania własnych emocji i swojego
ciała. Mogłabym tak wymieniać w nieskończoność, ponieważ te szkolenia bardzo pozytywnie wpływają na relację pomiędzy człowiekiem a koniem.
Podczas tego szkolenia skupiliśmy się
podczas przede wszystkim na zdobyciu
zaufania konia. Pierwszego dnia kursu zapoznaliśmy się z końmi i mieliśmy do pokonania z ziemi tor habituacyjny. Konie
początkowo odmawiały współpracy, bały się przedmiotów odczulania, nie ufały
uczestnikom. Później wszystko zostało wyjaśnione przez instruktorów- nasze błędy
oraz przyczyny zróżnicowanych zachowań koni. Drugiego dnia przedstawiono
nam wykłady i prezentacje multimedialne, instruktorzy zaprezentowali nam prawidłowe odczulanie u „trudnych” koni, a
następnie wraz z naszymi końmi dzielnie
przeszliśmy przez tor habituacyjny.
Odkryliśmy nowe, poprawne sposoby wsiadania, mieliśmy okazję obejrzeć
zajeżdżanie młodego konia. Wieczorem
odbyliśmy kolejną sesję ćwiczeń z ziemi
bazując na zaufaniu, szacunku i dominacji. Największą przyjemnością był moment, kiedy konie na wolności chętnie za
nami podążały, nie zmuszane do tego,
zupełnie z własnej woli.
Ostatni
dzień kursu był dla wszystkich bardzo stresujący. Mieliśmy wsiąść na prawie nieznane nam konie na samych sznurkowych
kantarkach i jednej linie. Większość z nas
nie wyobrażała sobie jazdy bez wędzidła
w pysku konia. Jednak cały ten stres okazał zbędny, ponieważ konie bardzo dobrze rozumiały nasze sygnały i w 100% z
nami współpracowały. Każdy z uczestników wyniósł z kursu bardzo wiele. U wielu
osób zmieniło się podejście do koni, jeź-
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dziectwa, zauważyli wcześniej popełniane błędy. Z ogromem wiedzy i nową
energią do działania wróciliśmy do domów.
Uważam ten kurs za niezwykle udany, instruktorzy rozwiali wiele moich wątpliwości, poruszali ważne zagadnienia o
których nie miałam wcześniej pojęcia.
Przede wszystkim podchodzili do każdego jeźdźca i konia indywidualnie. Pomogli mi zrozumieć moje problemy, powiedzieli nad czym należy pracować i przez
ten cały czas na każdym kroku wspierali.
Wszystkim osobom jeżdżącym konno, a
nawet tym zaczynającym swą jeździecką
przygodę, z całego serca polecam
udział w tego typu kursach.

MATYLDA TYMIŃSKA IIC
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